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USAMV Iași, la ceas aniversar

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
(USAMV) organizează în perioada 19-20 octombrie 2017, Congresul Științific Internațional, eveniment
desfășurat în cadrul zilelor USAMV Iași (19-27 octombrie2017).
La ediția din acest an, vor participa peste 400 de persoane atât din țară cât și din străinătate, printre
acestea, cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți implicați în activitatea de cercetare, dezvoltare
- inovare, estimând un număr de peste 90 de persoane din 11 țări ( Republica Moldova, Turcia, Spania,
Germania, Franța, Cehia, Italia, Emiratele Arabe Unite, Lituania, Irak, Ungaria).
Deschiderea festivă a Congresului Științific Internațional va avea loc joi, 19 octombrie 2017,
începând cu ora 10:00, în Aula Magna „Haralamb Vasiliu” a USAMV Iași.
În prima parte a acestei manifestări științifice cu participare internațională vor fi prezentate
următoarele comunicări:
-

Prof. Dr. Matthias FRISCH (Justus Liebig University, Giessen, Germania) - Is gene expression
based prediction of maize hybrid performance superior to DNA marker based prediction?;
Vincenzo Michele SELLITTO (Microspore Ltd, Larino, Termoli, Italia) - Microorganisms,
challenge about future agriculture - New Tools For Crop Improvement;
Prof. Dr. Ottó SZENCI (University of Veterinary Medicine,Budapesta, Ungaria) - Importance of
monitoring calving to decrease stillbirth rate in Holstein-Friesian dairy farms;
Ayca ULGEN (Bio-Rad Laboratories, Dubai) - Illumina & Bio-Rad Single-Cell Sequencing
Solution.

„Acest eveniment științific este dedicat împlinirii a 105 ani de la înființarea universității și are o
semnificație deosebită întrucât a devenit o tradiție ca în fiecare an, cercetările privind activitățile din
domeniile agricol, horticol, zootehnic și medical veterinar să fie dezbătute într-o amplă participare
colegială, cu parteneri colaboratori din mediul universitar, rectorii universităților agronomice din
România, directori de institute de cercetare, direcții agricole, camere agricole, agenții de plăți în
agricultură, direcții sanitar veterinare, reprezentanți ai mediul de afaceri, din țară și din străinătate”, a
precizat prof. univ. dr. Vasile VÎNTU, Rectorul USAMV Iași.
Printre activitățile ce se vor desfășura în cadrul Congresului amintim:




Târgul expozițional cu produse agricole (19-22 octombrie - Campusul USAMV Iași);
Vernisaj de pictură Constantin Tofan (19 octombrie, Holul de Marmură al Facultății de
Medicină Veterinară);
Expoziție de aranjamente florale (20 octombrie, Foaier Aula Magna „Haralamb Vasiliu”).
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„Lumea academică a domeniilor noastre de cercetare va fi în aceste zile în sărbătoare. Întâlnirile cu
omologii noștri din țară și din străinătate prilejuiesc reflecții, comunicări, evaluări sau discuții științifice
benefice atât pentru noi cât și pentru mediul de afaceri”, a precizat prof. univ. dr. Liviu MIRON,
Prorector cu activitatea de cercetare științifică, inovare, transfer tehnologic și relații internaționale.
Totodată, în cadrul Zilelor USAMV Iași vor fi organizate Ziua Porților Deschise la cele patru
facultăți în perioada 23-27 octombrie 2017.
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